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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan, dan saran-saran sebagai berikut : 

A. Kesimpulan  

1. Penggunaan alat musik di gereja HKBP Tanjung Sari Medan dapat dilihat 

dalam ibadah yang dilakukan. Untuk ibadah Minggu pagi menggunakan 

Alat musik Tradisional yang dikolaborasikan dengan Alat musik Modern. 

Ibadah Minggu siang menggunakan Alat musik Modern dan Ibadah 

minggu sore juga hanya menggunakan Alat musik Modern sebagai musik 

pengiring ibadah. 

2. Gereja HKBP Tanjung Sari Medan menggunakan Alat musik Tradisional 

yang dikolaborasikan dengan Alat musik Modern dalam mengiringi ibadah 

setiap Minggu pagi. Pada awalnya Alat musik Tradisional yang 

dikolaborasikan dengan Alat musik Modern  terbentuk karena adanya 

kerinduan para orangtua akan alat musik tradisional yang semakin 

dilupakan di jaman sekarang ini. 

3. Kendala yang dihadapi para pemain dalam mengiringi ibadah adalah, 

kurangnya kekompakan dan kerjasama diantara para pemain, pemain yang 

tidak datang pada saat latihan, sehingga hal ini berpengaruh pada saat 

mengiringi ibadah, pada saat membaca notasi musik ada sebagian pemain 

yang sulit untuk menentukan tempo dan nilai not. 
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B. Saran 

Dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan beberapa saran sebagai 

berikut : 

1. Melihat pengkolaborasian alat musik tradisional dan alat musik modern 

dalam ibadah di Gereja HKBP Tanjung Sari Medan ini memiliki dampak  

yang positif bagi jemaat, begitupunbagi Gereja, oleh karena itu, Gereja 

seharusnya memberikan perhatian lebih, terutama untuk pengkolaborasian 

alat musik tradisional dan alat musik modern yang ada di Gereja HKBP 

Tanjung Sari Medan, misalnya memberikan pelatihan-pelatihan khusus 

tentang musik dari orang yang professional dalam musik dalam gereja. 

2. Dalam mengiringi ibadah di Gereja HKBP Tanjung Sari Medan, pemusik 

terkadang tidak maksimal dalam memainkan alat musik mereka, oleh 

karena itu, untuk para pemain ansambel musik campuran sebaiknya 

memainkan alat-alat musik tersebut dengan baik, penulis juga  

mengharapkan agar pemusik untuk lebih rajin latihan sesuai jadwal latihan 

yang telah disepakati. 

 

 

 

 


